
                                                                                              
 

PRESSEMEDDELELSE 
 

Faster Andelskasse og Andelskassen Oikos er nu sammenlagt  

 

Det er med stor glæde vi kan meddele, at Faster Andelskasse og Andelskassen Oikos er sammenlagt pr. 20. 

december 2019. 

Det er en realitet efter en overvældende opbakning på begge generalforsamlinger den 18. december 2019 

(Andelskassen Oikos) og den 19. december 2019 (Faster Andelskasse) 

Andelstanken har været en af drivkræfterne i den konstruktive og positive dialog, der har ført 

sammenlægningen, samt at begge andelskassers navne bevares (Faster og Oikos) til gavn for kunderne, idet 

begge er kendte som to seriøse og troværdige brands i Danmark. Virksomheden vil dog fremover have 

navnet Faster Andelskasse med Andelskassen Oikos som binavn.  

Begge andelskasser har en utrolig stor kundetilfredshed, som et godt fælles grundlag for fremtiden. 

Sammenlægningen giver desuden muligheden for bevarelsen af arbejdspladser og for at give tryghed til 

andelshaverne og kunderne i den nye sammenlagte andelskasse. 

 

Den nye bestyrelse for Faster Andelskasse bliver: 

Bestyrelsesformand Poul Fomsgård Jensen 

Næstformand Merete Poulsgaard Bilberg 

Bestyrelsesmedlem Kim Valbum  

Bestyrelsesmedlem Steen Dammark Nielsen 

Bestyrelsesmedlem Morten Højbo Jansen 

Bestyrelsesmedlem Henrik Engell Petersen 

Bestyrelsesmedlem Karl Ejler Andersen  

 

Jan Kirkensgaard fortsætter som adm. direktør for den sammenlagte andelskasse og filialdirektør for 

Andelskassen Oikos er fortsat Allan Andersen således at kunderne i Andelskassen Oikos ikke oplever nogle 

ændringer. 

Der indtræder seks personer fra Andelskassen Oikos i Faster Andelskasses repræsentantskab således at 

repræsentantskabet bliver på i alt 24 medlemmer.  

 



                                                                                              
 

Hovedkontoret for andelskassen vil efter sammenlægningen være i Astrup, hvor direktionen og 

administrationen vil være. 

Andelshaverne i Andelskassen Oikos vil automatisk blive andelshavere i Faster Andelskasse og får deres 

egen valgkreds.  

Andelshavere og kunder i Faster Andelskasse herunder Andelskassen Oikos vil løbende modtage nærmere 

orienteringer omkring fremdriften i sammenlægningsprocessen. 

 Sammenlægningen var betinget af Finanstilsynets tilladelse, som er givet i dag. 

For yderligere information og kontakt henvises til: 

 

Faster Andelskasse     

Direktør Jan Kirkensgaard     

Direkte: 2040 7667     

E-mail:   jki@faster.dk     
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